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mistä pikatalojen rakentamista varten x), hevostenuittolaiturin rakentamista Taival-
lahteen 2), Oulunkylän, Pakilan ja Vallilan siirtolapuutarha-alueita3), lainan postpo-
noimista 4), ajosiltojen rakentamista korttelissa n:o 707 5), mainosjulisteita 6), kortte-
lin n:o 610 tonttien n:o 37—49 ajotietä7), Kampin kentän käyttämistä autojen pysä-
köimispaikkana8), sekä lasten leikkitoimintaa siirtolapuutarhoissa9). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka koskivat mm. tontteja 
koskevia vuokralleotto- ja ostotarjouksia 10), katurakennustöitä Pakilan omakotialu-
eella11), lainoja pommitus vaurioiden korjaamista varten12), tonttien rakennusajan pi-
dentämistä13), asuntojen rakentamista Porkkalan kalastajaperheille 14), järjestyshäiri-
öitä 15), laina-anomuksia16), kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön rakennustonttien 
myyntiehtoja sekä asemakaava- ja rakennusjärjestysmääräyksiä koskevaa kirjelmää17), 
paikan osoittamista erilaisia tilapäistarpeita varten 18), tivolin pystyttämistä Kaisanie-
meen 19), koiravaljakkoajoja20), Nihtisaaren vuokraoikeutta21), tonttijaonmuutoksia 
korttelissa n:o 283 22), vuokramaksuja 23), alueen luovuttamista Helsingin maalaiskun-
nalle kunnallista asuntorakennustoimintaa varten24), maksunlykkäysanomuksia25), 
Helsingin perheasunnot oy:n sääntöjen muuttamista 26), viljelysmaiden luovuttamista 
palstaviljelykseen 27), Maunulan asuntoalueen rakennustoimintaa 28), Käenkujalla sijait-
sevaa varastoaluetta koskevaa valitusta29), ulkoilmakokouksia ja- juhl ia 30), liikasaven 
poistamista Herttoniemen teollisuusalueelta31), uintipaikan ja uimalaiturin rakentamista 
Lammasaareen32), johtokunnan jäsenen nimeämistä Sosiaalinen asunnontuote oy. 
asutus nimisen rakennusyhtiön johtokuntaan33), korttelin n:o 804 kuivattamistau) , 
Kampin kentän käyttämistä koulun pihamaana 35), ilmanvaihtoventtiilin puhkaisemista 
rajaseinään 36), Oulunkylän siirtolapuutarhan istutuksia 37), maanhankintalain toteutta-
misesta huolehtivien viranomaisten ja järjestöjen sekä kaupunki- ja kauppalakuntien 
välistä yhteistoimintaa38), halko varastojen vartiointia Merisatamassa 39), toimenpiteitä 
asuntopulan lieventämiseksi40), Raittiusyhdistys Koiton avustusmäärärahaa 41), asunto-
ja teollisuustonttien luovuttamista kaupunkilaissiirtoväelle42), tontin varaamista elo-
kuvateollisuutta varten43), maanhankintalain soveltamista44), sekä Marttilan sota-
invalidikylän asuntopalstoja45). 

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Maataloustyöntekijäin palkat. Lautakunta päätti i6) lyhentää alaistensa maatalous-
työntekijäin työajan heinäkuun alusta pestausvuoden loppuun maataloustuottajien 
liittojen ja työntekijäin liittojen sopimuksen mukaisesti sekä määrätä palkat maksetta-

*) Kiint. lautak. 22 p. toukok. 629 §. — 2) S:n 2 p. heinåk. 846 §. — 3) S:n 17 p. heinåk. 
873 §, 1 p. lokak. 1 136 ja 1 137 § ja 5 p. marrask. 1 300 §. — 4) S:n 17 p. heinåk. 882 
8 p. lokak. 1 166 §, 12 p. marrask. 1 339, 1340 ja 1 341 §, 19 p. marrask. 1 374 § ja tonttij. 
25 p. tammik. 28 §. — 5) Kiint. lautak. 20 p. elok. 971 §. — 6) S:n 17 p. syysk. 1 083 § ja 22 p. 
lokak. 1 236 §. — 7) s:n 8 p. lokak. 1 175 §. — 8) S:n 15 p. lokak. 1 200 §. — 9) S:n 5 p. 
marrask. 1 299 §. — 10) S:n 8 p. tammik. 15 §, 12 p. maalisk. 309 §, 19 p. maalisk. 345 §, 26 p. 
maalisk. 380 §, 9 p. huhtik. 419 §, 30 p. huhtik. 518 §, 4 p. kesåk. 706 ja 707 §, 8 p. lokak. 
1 168 §, 29 p. lokak. 1 268 §, 5 p. marrask. 1 298 ja 1 301 §, 12 p. marrask. 1 332 § ja 19 p. 
marrask. 1 376 §. — S:n 8 p. tammik. 21 §. — 12) S:n 22 p. tammik. 92 § ja 9 p. huhtik. 
410 §. — i3) S:n 29 p. tammik. 117 §, 19 p. helmik. 195 §, 19 p. maalisk. 350, 351 ja 353 § ja 
20 p. elok. 978 §. — 14) S:n 12 p. helmik. 181 §. — 15) S:n 19 p. helmik. 198 § ja 2 p. heinåk. 
843 §. — S:n 19 p. helmik. 199 §, 30 p. heinåk. 910 ja 915 §, 10 p. syysk. 1 054 § ja 17 p. syysk. 
1 084 §. — i') S:n 19 p. helmik. 202 §. — 18) S:n 26 p. helmik. 229 § ja 5 p. maalisk. 260 §. — 
19) S:n 5 p. maalisk. 254 §. — 20) S:n 5 p. maalisk. 263 § ja 12 p. maalisk. 304 §. — 2*) S:n 
12 p. maalisk. 303 §. — 22) S:n 14 p. maalisk. 338 § ja 24 p. syysk. 1 112 §. — 23) S:n 30 p. 
huhtik. 522 §, 22 p. lokak. 1 230 § ja 19 p. marrask. 1 372 ja 1 373 §. — 24) S:n 30 p. huhtik. 
530 §. — 25) S:n 7 p. toukok. 557 § ja 29 p. lokak. 1 270 §. — 26) S:n 7 p. toukok. 561 §. — 
27) S:n 7 p. toukok. 563 §. — 28) S:n 7 p. toukok. 564 §. — 29) S:n 7 p. toukok. 565 §. — 30) S:n 
14 p. toukok. 607 §, 4 p. kesåk. 693 §, 2 p. heinåk. 847 §, 20 p. elok. 973 ja 975 §, 17 p. syvsk. 
1 087 §. —- 3i) S:n 4 p. kesåk. 695 §. — 32) S:n 4 p. kesåk. 710 §. — 33) S:n 11 p. kesåk. 741 §. — 
34) S:n 17 p. heinåk. 872 §. — 35) S:n 30 p. heinåk. 914 §. — 36) S:n 20 p. elok. 970 §. — 37) S:n 
3 p. syysk. 1 017 §. — 38) S:n 10 p. syysk. 1 056 §. — 39) S:n 24 p. syysk. 1 104 ja 1 105 §. — 
40) S:n 15 p. lokak. 1 202 §. — 41) S:n 22 p. lokak. 1 233 §. — 42) S:n 29 p. lokak. 1 271 §. — 
43) S:n 19 p. marrask. 1 369 §. — 44) S:n 26 p. marrask. 1 402 § ja 17 p. jouluk. 1 491, 1 492 
ja 1 493 §. — 45) S:n 17 p. jouluk. 1 494 §. — 46) S:n 2 p. heinåk. 868 §. 
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vaksi 200 työtunnin mukaan kuukaudessa pitäen normaalipalkkana 23 mk:n tuntipalk-
kaa. Peruuttaen sitten edellä mainitun päätöksensä lautakunta päätti merkitä palkat 
maksettavaksi kuukausittain työpäivän pituuden mukaan. 

Vuokralle annetut viljelyspalstat. Maa- ja metsä talous jaos to vuokrasi seuraavat vilje-
lyspalstat: 

Alue Vuokraaja Vuokrakausi päättyy 

Bengtsär, peltoja 37.6 ha ja vanha 
puutarha 

Fallkulla, suolohkot n. 3.3 ha ja 
suolaidun n. 3.5 ha 

S:n n. 1 ha 

Haaga, Isoniitty, 3.6 ha 
S:n n. 14.2 ha 

Herttoniemi, Bätvik 0.2 5 ha 

S:n Pohj. n. 4 ha 
Leppävaara, peltoja 25.6 ha, lai-

dunta 22.8 ha ja tallitontti 03 ha 
S:n 1.40 ha 

S:n 0.7 ha 

S:n 3.0 ha 

S:n 0.7 ha 

S:n 0.2 ha 

Leppävaara, litt. Fr 4 B Frisbac-
kan lohko 

S:n litt. Fr 8 peltoalue 

Malminkylä, Kulmala, n. O.144 ha 
Oulunkylä ja Nybondas, n. 33 ha 

Pukinmäki, Karhunsuontie n:o 4 
0.29 ha ja Norrbacka 1.4 ha 

Viikinmäki n. 13.5 ha 

S:n n. 1.28 ha:n peltoalue 

Ajuri H. Österlund 2) 

Rouva E. Mäkinen8) 

Malmin, Pukinmäen ja Tapani-
lan maatalouskerho 4) 

Maanviljelijä J. V. Witick 5) 
Helsingin maatalouskerho yh-

distys 6) 
Valokuvaaja E. Lahtinen 7) 

Valokuvaaja E. Lahtinen 8) 
Herra J. Kukkamäki 9) 

Herra G. Rosten 9) 

Herra V. Malk 9) 

Osuustukkukauppojen keskus-
kunta 9) 

Vacuum Oil Company °) 

Opettaja L. Timgren 9) 

Puutarhuri K. Keinänen 10) 

Herra J. Nero1*) 

Herra A. Helenius 12) 
Maanviljelijä R. Lindbäck 13) 

Tehtailija A. A. Weiste 14) 

Helsingin maatalouskerho-
yhdistys 15) 

Tilanhoitaja V. O. Leimola 16) 

1945, jouluk. 31 

1945, jouluk. 31, sen jälk. 
vuod. kerr. 2 kk. irtis. jälk. 

1945, jouluk. 31, sen jälk. 
vuod. kerr. 2 kk. irtis. jälk. 

1946, jouluk. 31 
1946, jouluk. 31 

1945 
vuod 

ouluk. 31, sen 
kerr. 2 kk. irtis. 

2 kk. irtis. jälk. 
1946 

vuod 
1946, 

vuod 
1946, 

vuod 
1946 

vuod 
1946, 

vuod 
1946, 

vuod 
1945, 

vuod 
1945, 

vuod 

1946, 
vuod 

1945, 
vuod 

1946, 
vuod 

1945 

ouluk. 31, sen 
kerr. 2 kk. irtis. 

ouluk. 31, sen 
kerr. 2 kk. irtis. 

ouluk. 31, sen 
kerr. 2 kk. irtis. 

jouluk. 31, sen 
kerr. 2 kk. irtis. 

ouluk. 31, sen 
kerr. 2 kk irtis. 

jouluk. 31, sen 
kerr. 2 kk. irtis. 

ouluk. 31, sen 
kerr. 2 kk. irtis. 

jouluk. 31, sen 
kerr. 2 kk. irtis. 

1946, jouluk. 31 
jouluk. 31, sen 

kerr. 2 kk. irtis. 
jouluk. 31, sen 

kerr. 2 kk. irtis. 
jouluk. 31, sen 

kerr. 2 kk. irtis. 
jouluk. 31, sen 

vuod. kerr. 2 kk. irtis. 

jälk. 
jälk. 

jälk. 
jälk. 
jälk. 
jälk. 
jälk. 
jälk. 
jälk. 
jälk. 
jälk. 
jälk. 
jälk. 
jälk. 
jälk. 
jälk. 
jälk. 
jälk. 

jälk. 
jälk. 
jälk. 
jälk. 
jälk. 
jälk. 
jälk. 
jälk. 

Edellä olevassa luettelossa mainittujen vuokrausten lisäksi vuokrattiin maanvil-
jelijä J . Kukkamäelle Takala niminen asuinrakennus 11 200 mk:n vuokrasta, Etula 
niminen asuinrakennus 10 600 mkn vuokrasta ja muita rakennuksia yhteensä 7 300 
mk:n vuokrasta; sekä maanviljelijä R. Lindbäckille edellä mainittujen vuokrausten li-
säksi hänellä aikaisemminkin vuokralla olleet talli-, riihi- ja vajarakennukset, 2 latoa ja 
kellari. Lisäksi päätettiin Lindbäckille vuokrata Herttoniemen rautatien ja Pikku-
kosken välillä Vantaanjoen rannalla oleva n. 3.5 ha:n suuruinen alue 8 500 mk:n vuosi-
vuokrasta siinä tapauksessa, että mainittua aluetta ei vuokrata siirtolapuutarhaksi. 

Kiint. lautak. 30 p. heinäk. 919 §. — 2) Maa- ja metsätalousj. 25 p. heinäk. 41 §. — 3) S:n 
13 p. huhtik. 19 §. — 4) Kiint. lautak. 12 p. maalisk. 312 §. — 5) Maa- ja metsätalousj. 11 p. 
jouluk. 78 §. — 6) S:n 31 p. lokak. 63 § ja 11 p. jouluk. 79 §. — 7) S:n 20 p. tammik. 6 §. — 
'•} S:n 13 p. huhtik. 21 §; vuokrattu ehdoin, etteivät siirtoväkeen kuuluvat henkilöt halua aluetta 
viijeltäväkseen. — 9) Maa- ja metsätalousj. 11 p. jouluk. 75 §. — 10) S:n 13 p huhtik. 22 §. — 
«} S:n 13 p. huhtik. 23 §. — 12) S:n 31 p. lokak. 61 §. — 13) S:n 11 p. jouluk. 80 §. — 14) S:n 
31 p. lokak. 60 §. — 15) S:n 31 p. lokak. 63 § ja 11 p. jouluk. 79 §. — 16) S:n 20 p. tammik. 9 §. 
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Tuurholman tilan vuokralleanto. Tuurholman tila päätettiin vuokrata maan vuok-
raaja R. Eklundille 5 vuodeksi kuluvan vuoden alusta lukien 30 000 mk:n vuosivuokrasta. 
Vuokrasopimukseen oli merkittävä luettelo niistä rakennuksista ja pelloista, jotka joutu-
vat vuokraajan hallintaan. Rakennusten korjaamiseen oli luovutettava kaikki rakennus-
aineet ja tarvikkeet. Pellot oli ojitettava 2 vuoden kuluessa. Vuokraajalla oli etuoikeus 
normaalihalkomäärän ostoon lähimetsistä (pystystä). 

Helsingin golfiklubille päätettiin 2) vuokrata Talin kartanon päärakennus ja golf-
kenttä edelleen tammikuun 1 p:stä 1946 lukien kalenterivuodeksi kerrallaan 3 kuukau-
den irtisanomisajoin 50 000 mk:n vuosivuokrasta entisin ehdoin sillä lisäyksellä, että 
eräiden kentillä olevien rakennusten lähiympäristö kuuluu kaupungin hallintaan. 

Leppävaaran Isoniitty. Puutarhuri G. Rostenin Leppävaarassa olevaa n. 1.4 5 ha:n 
suuruista Isoniitty nimistä viljelysaluetta koskeva vuokrasopimus pidennettiin3) edel-
leen kertomusvuodeksi sekä sen jälkeen edelleen vuodeksi kerrallaan 2 kuukauden irti-
sanomisajoin 2 320 mk:n vuosivuokrasta ja muuten entisin ehdoin. 

Lilla Lindström niminen viljelysalue. Samoin pidennettiin 4) leskirouva I. Nemlan-
derin Haagan kauppalassa olevaa Lilla Lindström nimistä viljelysaluetta koskeva vuokra-
sopimus v:ksi 1945 entisin ehdoin. 

Vuokraoikeuden siirto. Kuolemantapausten johdosta merkittiin seuraavat vuokra-
oikeuden siirrot: F. Forsbergin vuokraoikeus Viikinmäen mäkitupa-alueella olevaan 
vuokra-alueeseen hänen leskelleen A. E. Forsbergille heinäkuun 28 p:stä 1940 alkaen5),, 
K. W. Häggin Herttoniemestä vuokraaman n. 4.6 ha:n suuruisen alueen vuokraoikeus 
hänen pojalleen G. W. Häggille lokakuun 4 p:stä 1945 alkaen6) sekä H. V. Thusbergin 
Viikinmäeltä vuokraaman l . ie ha:n suuruisen alueen vuokraoikeus H. V. Thusbergin 
kuolinpesälle huhtikuun 22 p:stä 1945 alkaen7). 

Merkittiin 8), että Helsingin suojeluskuntapiirin heinäkuun 20 p:nä 1942 Tuomarin-
kylästä vuokraama n. 6 ha:n suuruinen alue, Taka-Risula, oli siirtynyt puolustuslaitoksen 
hallintaan. 

Vuokraajan häätäminen. Vuoden kuluessa ryhdyttiin9) vuokraajan häätämiseen 
mm. tapauksessa, joka koski Munkkiniemen kivisen tallirakennuksen vuokrausta. 

Sohlin torppa Herttoniemessä. L. A. Salon sallittiin10) asua Pohj. Herttoniemestä 
ostamassaan ns. Sohlin torpassa kesäkuun 1 p:stä 1945 alkaen toistaiseksi 3 kuukauden 
irtisanomisajoin ehdoin, että kultakin vuosineljännekseltä suoritettava 300 mk:n suurui-
nen vuokra maksetaan etukäteen. 

Leppävaaran aluetta koskevat vuokrasopimukset. Koska Leppävaaran alue tuli to-
dennäköisesti käytettäväksi asutustarkoituksiin maanhankintalain nojalla, päätettiin 13) 
sieltä irtisanoa joukko viljelys- ja laidunalueiksi vuokrattuja alueita koskevia vuokra-
sopimuksia joulukuun 31 p:stä 1945 alkaen. 

Albergan kartanon peltoalueet A 6 ja AS, pinta-alaltaan yhteensä 3.o5 ha, päätet-
tiin12) siirtää metsätalousosaston hallintaan tammikuun 1 p:stä 1946 lukien. 

Maanvuokrien korottaminen. Vuokran tarkistamista ja korottamista varten irtisa-
nottiin13) joukko vuokralle annettuja maa-alueita koskevia vuokrasopimuksia joulukuun 
31 p:stä 1945 alkaen. Samassa yhteydessä merkittiin myöskin joukko vuokrasopimuksia, 
joita koskevat vuokraukset päätettiin14) siirtää tonttiosaston hoitoon. 

Stansvikin kartanon maanvuokra. Stansvikin kartanon maanvuokraksi määrättiin15) 
28 498: 50 mk. 

Toivolan koulukodille vuokratun peltomaan vuokra määrättiin16) 20 000 mk:n suurui-
seksi vuodessa tammikuun 1 p:stä 1946 alkaen. 

Viljelyssuunnitelmat. Hyväksyttiin 17) kuluvaa vuotta varten laaditut viljelyssuunni-
telmat. 

Hyväksyttiin 18) sopimus, joka koski sinapin viljelemistä 2 ha:n suuruisella alueella. 

!) Kiint. lautak. 19 p. maalisk. 354 §; vrt. s:n 5 p. helmik. 159 § ja 12 p. maalisk. 313 §. — 
2) S:n 22 p. toukok. 630 §. — 3) Maa- ja metsätalousj. 20 p. tammik. 8 §. — 4) S:n 13 p. huh-
tik. 20 §. — 5) S:n 20 p. tammik. 4 §. — 6) S:n 31 p. lokak. 58 §. — 7) S:n 31 p. lokak. 59 §. — 
8) Kiint. lautak. 5 p. helmik. 160 §. — 9) S:n 12 p. maalisk. 314 § ja maa-ja metsätalousj. 31 p. 
lokak. 62 §. — 10) Maa- ja metsätalousj. 15 p. toukok. 33 §. — n ) S:n 5 p. syysk. 47 §. — 
12) Kiint. lautak. 17 p. jouluk. 1 499 §. —- 13) Maa- ja metsätalousj. 5 p. syysk. 46 § ja 31 p. 
lokak. 57 ja 64 §. — 14) S:n 5 p. syysk. 48 § ja 31 p. lokak. 53, 55, 56, 64 ja 72 §. — lö) S:n 
31 p. lokak. 70 §. — 16) Kiint. lautak. 5 p. marrask. 1 305 §, — 17) Maa- ja metsätalousj. 15 p. 
toukok, 32 §, — 18) S:n 13 p. huhtik. 25 §. 
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Maataloustuotteiden inventoimishinnat määrättiin 1). 
Ylijäämäheinien luovuttaminen. Kaupungin omistamilta tiloilta kertyneet ylijäämä-

heinät päätettiin 2) varata etupäässä Korkeasaaren eläintarhan, Kivelän sairaalan ja 
poliisilaitoksen tarvetta varten sekä näin ollen hylätä Helsingin kaupungin halkotoimis-
ton anomus ylijäämäheinien myynnistä sille. 

Puotinkylän verkkopallokenttä. Puotinkylän—Marjaniemen demokraattiset nuoret 
nimisen yhdistyksen sekä eräiden muiden yhdistysten sallittiin 3) yhteisesti käyttää 
Puotinkylän verkkopallokenttää urheilutarkoituksiin korvauksetta ehdoin, että yhdistys-
ten asettama yhteinen urheilutoimikunta valvoi kentän hoitoa ja että jokaisella paikka-
kuntalaisella oli oikeus harjoitella kentällä. 

Talin kartanon maneesialue. Kaupungin ja rouva O. Ritterin välinen Talin kartanon 
alueella olevaa ratsastusmaneesin tonttia koskeva vuokrasopimus merkittiin päätty-
neeksi v:n 1944 lopussa sekä tonttialue, joka on n. 880 m2, päätettiin4) luovuttaa Hel-
singin kaupungin liikennelaitoksen käyttöön maneesia varten tammikuun 1 pistä 1945 
alkaen 20 000 mk:n tilitysvuokrasta. 

Talin maatilalla olevat ulkosähköjohdot ja muuntajakoppi päätettiin5) siirtää kau-
pungin sähkölaitoksen haltuun edellytyksin, että niiden kuluvan vuoden korjauskustan-
nukset, yhteensä 45 061: 25 mk, jäävät sähkölaitoksen rasitukseksi ja että sähkölaitos 
suorittaa maatalousosastolle korvausta sähköjohdoista 8 500 mk ja muuntajakopista 
1 500 mk eli yhteensä 10 000 mk. 

Haagan metsän kallioluola. Oy. Stockmann abille Haagan metsästä vuokrattua kal-
lioluolaa koskeva vuokrasopimus merkittiin6) mainitun yhtiön puolelta irtisanotuksi 
toukokuun 1 p:stä 1945 lukien. 

Ladon myynti. Merkittiin 7), että Aros-puku oyille myydyllä Pitäjänmäen teollisuus-
tontilla oleva lato oli myyty 14 000 mk:n hinnasta Kauppa oyille. 

Kaluston myynti. Merkittiin 8) maatalousosaston myyneen Petkus merkkisen viljan-
lajittelijan ja Agricola merkkisen puimakoneen, edellisen 8 000 mk:n ja jälkimmäisen 
10 500 mk:n hinnasta. 

Siitosoriin oston avustaminen. Helsingin maalaiskunnassa toimivalle maamiesseu-
ralle päätettiin9) myöntää 20 000 mk:n suuruinen avustus siitosoriin ostoa varten. 

Puukaasuttimen asentaminen henkilöautoon. Yhteen maatalousosaston henkilöautoon 
päätettiin 10) asentaa puukaasutin. 

Sanoma- ja ammattilehtien tilaaminen maatalousosastolle. Sanoma- ja ammattilehtien 
tilaamista varten maatalousosastolle v:ksi 1946 myönnettiin11) 5 000 mk. 

Jäännostoluvat. Maatalousosasto oikeutettiin12) antamaan jäännostolupia. Jään 
hinnaksi määrättiin 3 mk m2:ltä. 

Tukipalkkio. Merkittiin 13), että maatalousosasto oli nostanut valtiolta tukipalkkiota 
v:n 1943 leipäviljasta 884 738 mk. 

Helsingin kaupungin maatilojen työntekijäin ja työnjohtajien palkat päätettiin14) 
maksaa määrätynsuuruisena kuukausipalkkana. 

Tapaturmankorvausmaksut. Tomtbackan tilan tallimiehen J. K. Backmanin tapa-
turman johdosta suoritetut tapaturmankorvausmaksut merkittiin 15) tiedoksi. 

Hautausavut. Muonamies K. Sjöbergin kuolinpesälle myönnettiin 16) hautausapua 
1 582: 95 mk. 

Käyttövarat. Käyttövaroistaan lautakunta myönsi mm. 400 mk Maatalousseurojen 
keskusliiton hopeisen muistomitalin hankkimiseksi Tuomarinkylän työnjohtajalle T. 
Merilaidalle 17). 

Talousarvioehdotus. Hyväksyttiin18) maatalousosaston talousarvioehdotus v:ksi 
1946. 

Maa- ja metsåtalousj. 11 p. jouluk. 81 §. — 2) S:n 31 p. lokak. 66 §. — 3) Kiint. lautak. 
7 p. toukok. 570 §. — 4) S:n 5 p. marrask. 1 306 §. — 5) Maa- ja metsåtalousj. 11 p. jouluk. 
77 §. — 6) S:n 20 p. tammik. 5 §. — 7) Kiint. lautak. 7 p. toukok. 600 §. —8) S:n 10 p. jouluk, 
1465 § ja maa- ja metsåtalousj. 31 p. lokak. 69 §. — 9) Kiint. lautak. 7 p. toukok. 567 §. — 

Maa- ja metsåtalousj. 31 p. lokak. 71 §. — n ) S:n 11 p. jouluk. 82 §. — 12) S:n 20 p. 
tammik. 3 §. — 13) Kiint. lautak. 22 p. tammik. 94 §. — 14) Maa- ja metsåtalousj. 31 p. lokak. 
65 §; vrt. kiint. lautak. 30 p. heinåk. 919 §. — 15) Maa- ja metsåtalousj. 11 p. jouluk. 84 §. — 
16) Kiint. lautak. 5 p. helmik. 161 § ja 26 p. maalisk. 381 §. —- 17) S:n 12 p. marrask. 1 344 §. — 
18) Maa- ja metsåtalousj. 25 p. heinåk. 40 §. 



•32 3. Kiinteistölautakunta 

Edustus manttaalikuntakokouksissa. Päätettiin ehdottaa kaupunginhallitukselle, 
että kaupunginagronomi valtuutettaisiin edustamaan kaupunkia lähiympäristön mant-
taalikuntien ojayhtymissä, tiekunnissa yms. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka koskivat mm. eläkkeitä2), 
konttokuranttikorkoa talousarviossa3), sekä Malmin—Pukinmäen—Tapanilan, Pakilan 
ja Oulunkylän maatalouskerhoyhdistysten esittämiä raha-avustusanomuksia4). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka koskivat mm. huoneiston 
vuokralleantoa Puotinkylän kartanosta 5), maan varaamista viljelyspalstatoimikunnan 
tarvetta varten6), Nackbölen ja Tomtbackan tilojen päärakennusten luovuttamista 
orpokotia varten7), eläkkeitä8), käyttökelvottoman ladon myyntiä Kulosaarestaö), 
puhtaanapitolaitoksen hevoskannan lopettamista 10), Helsingin kaupungin maatalous-
työntekijäin ammattiosaston ja kaupungin välistä työehtosopimusta n ) , sekä Helsingin 
maatalouskerhoyhdistyksen esittämiä raha-avustusanomuksia 12). 

4. Kiinteistötoimiston metsätalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Metsänhoitohenkilökunnan jatkokoulutus. Metsätalousosasto oikeutettiin 13) järjestä-
mään henkilökunnalleen opintomatkat Valkeakoskelle ja Förbyn kartanoon sekä suo-
rittamaan kustannukset jatkokoulutusta varten varatusta määrärahalta kaupungin mat-
kustussäännön mukaan. 

Hakkuut kaupungin metsissä. Kansanhuoltoministeriön määräämät Puukunta ni-
misen yhtiön kanssa tehtävät polttopuuhakkuusopimukset allekirjoitettiin14) muiden 
tilojen paitsi Viikinmäen tilan RN 22 osalta, jota kaupunki ei omista. Samoin allekir-
joitettiin15) polttopuun hakkuu- ja myyntisopimukset Helsingin maalaiskunnan, Haagan 
kauppalan, Oulunkylän kunnan ja Osuuspuu nimisen toiminimen kanssa. 

Hiili ja koksi oy:n Stansvikin metsässä hakkauttama 116 m3:n suuruinen halkomäärä 
metsätalousosasto oikeutettiin16) luovuttamaan yhtiölle hankintapiirin päällikön tar-
kistamaan hintaan. 

Helsingin kunnantyöntekijäin keskustoimikunnalle metsätalousosasto oikeutettiin17) 
myymään polttopuuta pystyyn 40 m3. 

Metsätalousosasto oikeutettiin38) tekemään kansanhuoltoministeriön määräämät 
polttopuun hakkuu- ja myyntisopimukset Puukunta nimisen yhtiön ja Helsingin ra-
vintola- ja kahvilaliikkeen harjoittajain yhdistyksen kanssa hankintapiirin päällikön 
tarkistamiin hintoihin. 

Päätettiin 19), että ns. perhehakkuina kaupungin lähimetsistä saadaan hakata enin-
tään 35 000 m3 puita. 

Pääkaupungin perhehakkuut nimisen järjestön esittämän 285 160 mk:n lasku pää-
tettiin 20) hyväksyä maksettavaksi 

Erehdyksessä kaadettujen puiden korvaaminen. Hyväksyttiin21) metsätalousosaston 
j a rouva M. Törnqvistin välinen Törnqvistin omistamalta Tapaninkylän Innus nimiseltä 
tilalta tiloihin RN l333 ja RN l335 liitettävältä palstalta erehdyksessä ns. perhehakkuissa 
kaadettujen puiden korvaamista koskeva sopimus. 

Bengtsärin tilan vastainen käyttö. Lautakunta päätti 22) antaa asemakaavaosaston 
tehtäväksi tutkia mahdollisuuksia huvilapalstojen järjestämiseksi Bengtsärin tilaan kuu-
luvilla saarilla sekä määrätä maa- ja metsätalousosastot tutkimaan tilan viljelysmaiden 
maaperää ja käyttöarvoa sekä laatimaan järkiperäisen käyttösuunnitelman niille. 

Sähkö- ja puhelinjohtojen vetäminen metsien ja puistojen läpi. Sähkölaitosta ja Hel-

!) Kiint. lautak. 19 p. maalisk. 355 §. — 2) S:n 7 p. toukok. 566 §, 3 p. syysk. 1 025 § ja 
26 p. marrask. 1 405 §. — 3) S:n 3 p. syysk. 1 026 §. — 4) S:n 8 p. lokak. 1 178 §. — 5) S:n 
8 p. tammik. 22 §. — 6) S:n 5 p. helmik. 162 §. — 7) S:n 5 p. maalisk. 266 §. — 8) S:n 12 p. 
maalisk. 311 § ja 26 p. maalisk. 381 §. — 9) S:n 7 p. toukok. 568 §. — 10) S:n 22 p. toukok. 
•631 § ja maa- ja metsätalousj. 15 p toukok. 31 §. — 11) Kiint. lautak. 10 p. syysk. 1 059 § ja 
1 p. lokak. 1 141 § ja maa- ja metsätalousj. 10 p. syysk. 50 §. —1 2) Kiint. lautak. 24 p. syysk. 
1 113 § ja 8 p. lokak. 1 177 §. — 18) S:n 26 p. marrask. 1 407 §. — 14) S:n 30 p. huhtik. 534 § ja 7 p. 
toukok. 571 §. — 15) S:n 28 p. toukok. 673 §. — 16) S:n 15 p. lokak. 1 206 §. — 17) S:n 22 p. 
lokak. 1 241 §. — 18) S:n 29 p. lokak. 1 272 §. — 19) S:n 9 p. huhtik. 421 §. — 20) S:n 29 p. 
jokak. 1 273 § ja 19 p. marrask. 1 392 §. — 21) S:n 6 p. elok. 962 §. — 22) S:n 18 p. kesäk. 776 §. 


